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Contribuir para a melhoria das explorações leiteiras dos Açores 

Que índice utilizar?:  
 O 1º é o mais correcto de ser utilizado, 

mas actualmente, é ainda de difícil 
cálculo nas explorações Açorianas; 

 
 O 2º é muito fácil de calcular, porém não 

considera o impacto de outros alimentos 
na produção: ex: silagem milho;  

A eficiência é a chave para rentabilidade da 
sua exploração. 

 

Melhorar o IC de 1.2 litros / kg MS para 1.3 litros 
/kg MS pode originar: 

 um aumento eficiência de 8.3 % num animal 
com uma lactação de 8000 L; 

Alimentação da Vaca Leiteira 

 Eficiência € e Índice de conversão 
 
A alimentação é um dos custos mais elevados em qualquer 
exploração de bovinos leiteiros, no entanto é um custo 
que não pode ser eliminado.  

Quando os animais são bem alimentados tendem a 
produzir melhor e a serem mais saudáveis. O grande 
segredo está em encontrar o ponto de maior eficiência, 
onde se obtem a maior produção leiteira por cada kg de 
alimento fornecido, para tal é necessário determinar o 
índice de conversão (IC): 
 

1) litros de leite produzidos / Kg de alimento MS 
(matéria seca) por dia; 

2) litros de leite produzidos / Kg de concentrado por 
dia; 

 

 

Independente da fórmula de cálculo utilizada, esta deve 
ser utilizada para comparar eficiência ao longo do tempo. 
Não é correcto utilizar o IC para comparar a eficiência 
entre diferentes explorações, uma vez que não são 
considerados factores como por exemplo: a linha genética, 
condições da exploração, fase da lactação, condições 
sanitárias das explorações...  
 

É possível recalcular o IC tendo em consideração o teor de 
proteico e/ou teor de gordura.  
 

 
 
 

Alimentação 
O IC é influenciado pela quantidade de alimento ingerido e 
por todos os factores que afectam a ingestão: 
 

 Factores relacionados com o animal: 
 Tamanho do animal; 
 Raça; 
 Idade; 
 Fase da lactação (altas produtoras comem mais); 
 Condição corporal; 
 Fase da lactação (animais em inicio de lactação 

comem menos); 
  

 Factores relacionados com os alimentos: 
 Teor de fibra; 
 Quantidade de alimentos fibrosos (ex: palha); 
 Teor de proteína; 
 Tamanho das particulas; 
 Teor de humidade; 
 Composição e digestibilidade; 

 

 Factores relacionados com maneio: 
 Acesso ao alimento;  

o Comem mais quando têm livre acesso ao 
alimento (ad-libidum) 

o Tamanho da manjedoura; 
 Acesso a água; 
 Vacas comem mais quando alimento fresco é 

fornecido várias vezes ao dia; 
 Palatibilidade (sabor); 
 Animais comem menos quando ingerem alimentos 

estragados; 
 Mudanças na alimentação (evitar alterações); 
 Animais comem mais quando estão confortáveis e 

tranquilos;  
 

Factores a considerar no melhoramento do IC: 
 Teor de energia e proteína das forragens; 
 Tamanho da partícula do alimento; 
 Alimento ingerido; 
 Acesso ao alimento (espaço na manjedoura); 
 Tempo de acesso ao alimento; 
 Condições do rumem (evitar acidoses sub-

clínicas); 
 Tipo de concentrado; 
 Quantidade de concentrado; 
 Duração do período seco; 
 Potencial genético; 
 Estado sanitário (animal e do efectivo);  
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Contribuir para a melhoria das explorações leiteiras dos Açores 

O procedimento mais correcto 
consiste em fazer um 
arraçoamento ao mínimo custo 
possível, que permita / promova: 

 um melhor IC; 
 um aumento da produção; 
 uma melhor eficiência económica. 

  
 

 
A vertente económica da alimentação: 
 

Uma forma lógica de aumentar o valor (densidade) 
nutricional da dieta, exemplo 
 

1. Animal A tem uma produção de 30L dia; 
2. Animal A ingere 22 kg de MS dia; 
3. IC do animal A é de 30 / 22 = 1.4; 
4. O lucro bruto do animal A é de 30L x 0.3€ = 10 €; 
5. O custo total da alimentão é de 4.3 €; 
6. Eficiência económica é de 10 / 4.3 = 2.33; 

 
 O que fazer?? Hipóteses: 

1. Aumentar o concentrado: 
 Aumento do custo da 

alimentação; 
 Existe um limite máximo de 

concentrado a fornecer; 
2. Oferecer alimentos melhores: 

 Ex: silagem de milho com mais 
amido (+ energia); 

3. Verificar e melhorar o maneio etc... 

 
 

 

 Dieta 
inicial 

Nova 
dieta 1 

Nova 
dieta 2  

Produção 
dia 30 35 35 litros 

Ingestão de 
alimento 22 22 22 kg MS 

IC 1,4 1,6 1,6  

Lucro bruto 10 15 15 € 

Custo 
alimentação 4.3 6.7 6.15 € 

Eficiência € 2.33 2.24 2.42  

No exemplo acima apresentado, o teor de proteína e gordura manteve-
se igual nas 3 dietas. MS: Matéria seca.  

A produção de forragens na própria exploração pode ser 
uma forma de minimizar o custo da alimentação. No 
entanto, quando a qualidade e quantidade não atingem os 
melhores valores, quando o desperdico é elevado, ou 
ainda quando os custos de produção das forragens não 
são devidamente controlados, as forragens passam a ter 
um efeito negativo na eficiência económica da exploração.  
 

O arraçoamento: 
 

1. Teor de matéria seca da dieta deve variar entre 
45 a 55%  

2. Rácio forragem / concentrado 60/50 a 50/50 
3. Não é aconselhavar ter um rácio abaixo de 50/50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolução do teor de gordura em função da relação de 
forragem e concentrado fornecido. 
 
 
Como fornecer o concentrado? 
 

1) De acordo com a produção - individualmente; 
2) Um único de nível de concentrado (igual para 

todos os animais; 
3) Vários grupos de animais com vários diferentes 

níveis de concentrado (sistema misto); 
 

1.  
 

Ajuste diário ou semanalmente do nível de concentrado 
de acordo com a produção: 

 
 Tem a vantagem de alimentar os animais 

individualmente e estimular a produção no ínicio 
da lactação até ao pico, atraves de um aumento 
do nível de concentrado; 

 Quantidade de concentrado é reduzida 
gradualmente acompanhado a quebra da 
produção, e evitando excesso de alimentação;  

80 60 40 20 

20 40 60 80 

Forragem (%) 

Concentrado (%) 

Ter de gordura  

(%) 

Produção leite  

(Kg / dia) 
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Contribuir para a melhoria das explorações leiteiras dos Açores 

 Requer mais tempo e um registo contínuo da 
produção, bem como um contínuo ajuste da 
quantidade de concentrado oferecido... 
 

 
Exemplo  
 

 Forragens + kg concentrado base === satisfaz as 
necessidades de manutenção e para a produção 
de leite 

 
 + Concentrado adicional oferecido indiviualmente 

(ex na máquina de ordenha) 
 
Normalmente, isto origina em curvas de lactação com 
elevados picos mas com uma rápida quebra na lactação 
(CURVA AZUL). 
 
 

 
2.  

 
 O oposto do sistema anterior, consiste em oferecer o 
mesmo nível de concentrado durante a toda a lactação: 
 
a) Este sistema geralmente origina uma lactacão 

persistente, no entanto o pico de lactação não é tão 
alto (CURVA VERMELHA); 

b) Normalmente, o arraçoamento é calculado para as 
necessidades nutricionais médias dos animais 
presentes na exploração (produção média); 

c) Os animais com elevado valor genético (elavado 
potencial produtivo), são normalmente afectados 
negativamente por este sistema: 

 

  Devido a uma excessiva perda de peso no ínicio 
da lactação e a um ganho de peso no final da 
lactação, afectando a fertilidade.  

d) Para ultrapassar algumas das desvantagens deste 
sistema, é possível dividir a exploração em dois 
grupos de acordo com as suas capacidades produtivas 
e criar duas dietas, exemplo: 
 Hípotese nº 1 

i) Animais na primeira e segunda lactação;  
ii) Animais com mais de duas lactações; 

 Hípotese nº 2 
i) Animais de elevada genética; 
ii) Animais com baixa genética. 

3.  
 
Este é um sistema misto, uma combinação dos dois 
anteriores sistemas, satisfazendo as necessidades 
nutricinais dos animais de acordo com a fase da lactação e 
da produção: 
 

 A dieta é criada para o grupo e não 
individualmente, a quantidade de concentrado 
disponibilizado depende da fase da lactação e do 
nível de produção; 

 O arraçoamente é feito com base no nível de 
produção previsto para cada fase da produção; 

 
Objectivo deste sistema é originar uma curva de lactação 
que combine: 
  

 A um elevado pico de produção (CURVA VERDE),  
 Mas também uma lactação persistente (CURVA 

VERMELHA) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção leite (kg) 

  

Dias em lactação 
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Luís Paulo Alves – Eurodeputado 
 
 
 

 

índice de preços dos alimentos atingiu um recorde 
histórico em Dezembro de 2010, sendo que actual-

mente é a evolução da relação entre a oferta e a procura 
que explica as altas dos preços nas matérias-primas. A 
favorecer o aumento da procura temos o crescimento da 
população mundial, o aumento do consumo de carne, leite e 
ovos e a utilização de culturas agrícolas para produzir com-
bustível automóvel. Do lado da oferta deparamo-nos com o 
desaparecimento da camada de solo arável e com o acon-
tecimento de cada vez mais desastres naturais, que consti-
tuem uma ameaça à capacidade de produção. Nos nossos 
dias, metade da população mundial vive em países onde os 
lençóis freáticos estão a desaparecer devido à utilização em 
grande escala de bombas mecânicas que permitem a explo-
ração das águas subterrâneas, e o facto destes lençóis 
secarem acarreta um aumento dos preços dos alimentos. 
Também na última década surgiu um novo obstáculo à 
melhoria da produtividade agrícola mundial: a diminuição 
das reservas de tecnologias inexploradas, uma vez que em 
países com uma agricultura avançada, os agricultores estão 
já a utilizar todas as tecnologias disponíveis para aumentar 
a produção. A conversão de terras de cultivo para usos não 
agrícolas como a expansão urbana descontrolada, a cons-

trução industrial e o aumento da área ocupada por estradas, 
auto-estradas e parques de estacionamento são outros dos 
factores de diminuição do crescimento da produção mundial 
de cereais. Para além disso, as cidades em rápido cresci-
mento disputam com os camponeses a água destinada à 
irrigação e o aumento da temperatura e o recuo dos glacia-
res de montanha surgem também como uma nova ameaça 
à segurança alimentar.  

É por isso que o Grupo Socialista Europeu trabalhou num 
conjunto coeso de posições, que viram aprovadas na 
Comissão de Agricultura no Parlamento Europeu, em defesa 
dos agricultores, dos seus rendimentos e de uma agricultura 
em todas as regiões da Europa, para o período pós 2013. A 
agricultura é muito mais do que um assunto que interessa 
apenas aos agricultores. Todos beneficiamos não só do seu 
papel insubstituível de produção de alimentos de qualidade 
mas também na protecção indispensável do ambiente, na 
ocupação equilibrada do território e como fonte imprescindí-
vel de criação de riqueza e de emprego. A agricultura dá à 
UE a segurança do aprovisionamento de alimentos a preços 
acessíveis e, cria empregos e crescimento. Garantimos por 
isso uma votação chave, insistindo em novos critérios para o 
modo de distribuição dos recursos aos agricultores. Dotar os 

O 

Defender a 
Agricultura 
Açoriana na 
nova Politica 
Agrícola Comum 

“…demos um impulso bem sucedido para mudar o sistema de subsídios, de modo a 
que não continuem 80% dos subsídios a ir parar a 20% dos maiores agricultores…” 
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“…propus que se 
deve verificar igual-
dade no tratamento 
entre produtores 
europeus e não 
europeus nas exi-
gências impostas 
aos produtos agrí-
colas para consumo 
na EU…” 

“foi votada a minha pro-
posta relativamente às 
quotas leiteiras, onde 
sublinhei a necessidade 
de levar a cabo, tendo 
em conta a situação 
concreta do sector do 
leite e dos lacticínios, a 
reavaliação da decisão 
de abolição do sistema 
de quotas leiteiras em 
Março de 2015” 
 

agricultores de fun-
dos, considerando 
simplesmente a 
quantidade de terras 
que possuem não é 
justificável porque é 
um sistema que não 
garante que os sub-
sídios da UE vão 
para os agricultores 
que realmente traba-
lham as terras e para 
aqueles que real-
mente trabalham em 
prol dos objectivos 
da política da UE. 

Outros critérios devem ser tidos em consideração, incluindo 
as questões ambientais e também os postos de trabalho 
que o agricultor cria. Também demos um impulso bem 
sucedido para mudar o sistema de subsídios, de modo a 
que não continuem 80% dos subsídios a ir parar a 20% dos 
maiores agricultores, sendo contemplada igualmente uma 
ajuda específica para os pequenos agricultores. Com o 
resultado conseguido estamos a abrir a porta a uma Política 
Agrícola Comum (PAC) mais justa entre os países da UE, 
entre os agricultores e as diferentes produções, que respeita 
as condições especificas das nossas regiões, amiga do 
ambiente e valorizadora do emprego nas zonas rurais. 
Também neste relatório foi votada a minha proposta relati-
vamente às quotas leiteiras, onde sublinhei a necessidade 
de levar a cabo, tendo em conta a situação concreta do sec-
tor do leite e dos lacticínios, a reavaliação da decisão de 
abolição do sistema de quotas leiteiras em Março de 2015. 
Ainda que esta proposta tenha sido rejeitada por um voto 
apenas, isso vem demonstrar que é possível não dar por 
encerrado este debate, aliás como ficou demonstrado com a 
aprovação desta minha emenda no parecer da Comissão de 
Desenvolvimento Regional. Vou continuar a por isso a insis-
tir, pois considero que não devem existir posições dogmáti-
cas numa matéria tão importante. Deve ser verificado se de 
facto, uma decisão tomada há oito anos, em 2003, com 
base em previsões, quando chegar a 2015, passados doze 
anos e perante a situação real que nessa altura se verificar, 
apresenta ou não vantagens em avançar com a sua imple-
mentação. Para nós a necessidade dessa avaliação é uma 
questão de bom senso. Continuaremos a insistir neste ponto 
que é da máxima importância para os Açores e para Portu-
gal, tendo em consideração o papel estratégico que o sector 
desempenha e a importância que as quotas tiveram até hoje 
junto dos produtores de leite. O sector do leite e dos produ-
tos lácteos assim o exige, sobretudo quando continuam a 
não ser apresentadas medidas satisfatórias de alternativa 
ao regime de quotas leiteiras. Noutras propostas, incluídas 
nos vários compromissos firmados pelos maiores Grupos 
Políticos, e que tiverem em conta as alterações por mim 
propostas, foi sublinhado que revisão da PAC deve repre-

sentar uma oportunidade para que se garanta a existência 
de uma mais justa repartição do valor gerado ao longo da 
cadeia de abastecimento alimentar, desde os produtores até 
aos consumidores. Na mesma lógica de defesa de um mer-
cado mais justo, propus que se deve verificar igualdade no 
tratamento entre produtores europeus e não europeus nas 
exigências impostas aos produtos agrícolas para consumo 
na UE. Mais ainda, para promover a segurança do mercado, 
a PAC deve ter em conta, medidas de regulação de merca-
do, e um mecanismo de gestão de riscos e crises, onde se 
incluam os seguros, capazes de constituir uma rede de 
segurança para os produtores agrícolas e para os consumi-
dores. Foram ainda aprovadas propostas, das quais me 
congratulo, que têm em conta o tratamento específico das 
regiões com desvantagens permanentes como os Açores e 
que defendem que as regiões ultraperiféricas devem conti-
nuar a beneficiar, no futuro, de um tratamento específico no 
âmbito da política agrícola europeia. 

Concluindo, temos no mundo como perspectiva um futuro 
que se depara com a ameaça da propagação da escassez 
de alimentos, a consequente subida dos preços e a agitação 
política daí resultante. Os 
governos precisam de 
redefinir com acerto e 
celeridade a sua concep-
ção de segurança e de 
consagrar uma parte 
crescente dos seus 
orçamentos ao combate 
ao aquecimento global, 
ao uso mais eficaz da 
água, à conservação dos 
solos e à estabilização 
demográfica, pois se 
nada mudar, os preços 
dos produtos alimentares vão continuar a aumentar, e esta 
vai tornar-se a breve prazo na verdadeira guerra a comba-
ter. É com este quadro de fundo que nós nos Açores preci-
samos de uma PAC que garanta e promova todo o nosso 
potencial agrícola e alimentar, fruto das excelentes condi-
ções que a natureza nos proporcionou, transformando-as 
em fonte de riqueza e desenvolvimento económico e social. 
Uma PAC que promova igualmente o desenvolvimento rural, 
incorporando inovação na agricultura, diversificação nas 
actividades socioeconómicas, criando emprego e rejuvenes-
cendo as zonas rurais, porque a participação dos jovens é 
essencial para o seu desenvolvimento. A futura PAC, em 
articulação com outras políticas, deve incluir assim, um con-
junto coerente incentivos à instalação de jovens nas zonas 
rurais, quer como agricultores e empreendedores rurais, 
quer como prestadores de serviços qualificados às explora-
ções agrícolas, designadamente no âmbito dos serviços de 
aconselhamento e extensão, quer noutras actividades que 
contribuam para o desenvolvimento e diversificação econó-
mica e a vitalidade social dos territórios rurais. 

“propus que se deve verificar igualdade no tratamento entre produtores europeus e não euro-
peus nas exigências impostas aos produtos agrícolas para consumo na EU” 
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Queijaria 
Covoadense 
Luís Tavares Silva 

Sr. Luís, quantas cabras possui? 
180 Cabras em ordenha, no total 200.  
 
Antes de ter cabras tinha vacas, o que é que o levou a optar pelas cabras em vez de vacas?  
Inicialmente como referiu tinha-mos vacas, mas com uma quota muito pequena, de apenas 160.000 litros. Perante a 
necessidade de adquirir mais quota, tomámos uma decisão contrária e optámos por vende-la em vez de investir mais na 
sua aquisição. Com a venda da quota, vendemos também as vacas, no 
entanto ficámos com as terras e foi aí que eu decidi comprar cabras. As 
cabras não exigiam quotas nem uma série de coisa que eram necessá-
rias. Tínhamos as terras, as instalações e quando comprei as cabras, 200 
na altura, foi com o intuito de vender leite a outros, não de fazer a fábrica.  

E onde é que adquiriu as cabras? 
Vieram da Holanda.  
 
Teve algum tipo de apoio comunitário ou regional? 
Não! Nada, foi tudo por nossa conta, não houve apoios nesse sentido, até 
agora. 
Começámos a vender o leite a um Sr. que já trabalhava com leite de cabra, 
mas infelizmente não pode aguentar e de repente eu vi-me com duzentos ou trezentos litros de leite em casa todos os dias 
e não tinha ninguém que ficasse com ele, e aí tive de arranjar uma forma de fazer uma queijaria. 
 
E que forma foi essa? 
Fui procurar os sítios certos onde davam licenciamentos para isso (câmara e restantes entidades), entretanto levei um ano 
a vender leite de cabra ao preço de vaca, enquanto não construí a queijaria. 
 
Não é igual, o leite de cabra é mais valorizado!... 
Exactamente, tem um valor acrescido em relação ao leite de vaca. Mas desta forma não se perdia tudo, porque elas conti-
nuavam a comer todos os dias, eu tinha o mesmo trabalho, etc…Só então depois é que começámos com a queijaria e 
continuámos até aos dias de hoje.  
 

Queijaria
Covoadense
Luís Tavares Silva
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Qual é a área que explora com as cabras? 
Inicialmente eram 60 a 70 alqueires, actualmente estou com cerca de 30. É de onde vem a alimentação mas não é sufi-
ciente, tenho que comprar comidas fora porque elas não vão à pastagem, estão sempre estabuladas.  
 
Faz quantas ordenhas por dia?  
Fazemos uma vez ao dia quando temos muitos animais paridos de pouco tempo, porque os cabritos são amamentados até 
aos 3 meses. Não estão sempre com elas mas bebem até aos 3 meses, depois disso, fazemos então as 2 ordenhas.  
 
Das raças que tem, faz algum apuramento genético? 
Não, até tenho feito alguns cruzamentos com raças puras que vieram na altura. Algumas da raça Saanen e outras Tog-
genburg, que é quase a imitação da vaca Jersey, um animal mais pequeno que produz menos leite mas que tem mais pro-
teína e mais gordura. Em contrapartida, a Saanen é uma cabra mais corpulenta, que produz muito leite mas menos gordu-
ra e proteína. Como tenho a queijaria, interessa-me mais gordura e proteína do que litros de leite, daí fazer esses cruza-
mentos.   
 
Mas também não trabalha só com queijo de cabra?  
Não, trabalhamos com mistura (vaca e cabra), embora no queijo de mistura 90% seja vaca. Fazemos queijo de mistura 
porque houve uma necessidade de o fazer. Quando havia os picos de produção de leite de cabra, ficávamos com muita 
quantidade e assim conseguimos controlar melhor aquele acréscimo que é o que se utiliza no de mistura. Começamos 
também este ano a fazer o de vaca a pedido de várias pessoas. Foi quase como que uma exigência ter que termos os 3 
tipos de queijo.  
 
E qual dos 3 tem mais saída? 
O nosso queijo de cabra é o que se vende melhor, é o nosso “rei”. Vende-se mais e até por zonas, a seguir vem o de mis-
tura e só depois o de vaca. Como é recente, ainda não se está a vender tão bem. O de cabra está muito inserido nas 
zonas urbanas, Ponta Delgada e arredores até à Lagoa. 
 
Embora sejam mercados diferentes, no leite de vaca fala-se muito de um centro de leite e lacticínios que permitis-
se uma melhor clareza e desmistificação entre os resultados, que permitisse saber quem é que fica com as mais-
valias. Visto que aqui no seu negócio, o Sr. tem desde a produção à laboração e comercialização, embora por 
vezes directa e outras indirectas já que vende ao consumidor final e também a centros de venda, qual é a sua opi-
nião relativamente a isso? Onde é que se retém uma parte maior da riqueza? 
Acho bem que se fale nesse centro de leite e lacticínios, que se crie regulamentações nesse sentido para que se veja onde 
é que se ganha muito. Nos negócios hoje em dia, não se tem margens de lucro muito grandes para se poder fazer concor-
rência face ao que vem de fora. E vem de tudo…, é impressionante como as coisas vêm de fora, têm custo com transporte 

e ainda conseguem fazer mais barato.  
Só com a produção o negócio não é 
rentável. Para ser rentável, tenho de ter 
parte da indústria, sendo pequena, para 
ter parte da indústria, tenho de ter parte 
da comercialização. E o problema está 
aí, é que no meio disto tudo, ainda sou o 
que ganho menos. Porque quem ganha 
mais, sem ter despesas é o intermediá-
rio. Este sim no meu ramo é o que ganha 
mais. Por exemplo, trabalhamos com 
produtos frescos de validades curtas, o 
cliente no minimercado, se tiver um quei-
jo a acabar validade, eu tenho de o tro-
car e colocar outro no seu lugar, e eu é 
que vou perder aquele queijo, que já não 
servirá para nada porque já não pode 

voltar a entrar na fábrica. O intermediário é quem ganha mais, também 
não ganha muito mas aquilo que ele ganha é mais limpo que qualquer um 
dos outros. Para quem produz e industrializa, não acredito que seja a 
indústria que esteja a ganhar tudo, porque tem uma despesa muito gran-
de.  
Para se transformar um litro de leite, com as condições que nos são 
impostas, custa muito dinheiro.       
 
Foi obrigado a adoptar determinadas medidas, está sobre um contro-
lo apertado, essas medidas será que se aplicam a todos os produto-
res que se vêm por aí? Que tipo de fiscalizações está sujeito? 
Há fiscalizações periódicas por parte dos Serviços de Desenvolvimento 
Agrário, da parte da sanidade animal e indústrias, inspecção económica, 
há uma serie de controlos que são efectuados. Eu acredito que todos 
aqueles que têm queijarias e fábricas grandes, têm tudo em condições, 
inspecções periódicas. Nós efectuamos HACCP, análises periódicas e 
acredito que os outros também o façam. Agora no meio disto tudo, acredi-
to que haja ainda muita gente a fazer queijo clandestino, pessoas que têm 
umas cabrinhas em casa, que fazem uns queijinhos e vendem ao vizinho, 
outro com um leitinho de vaca a mais, que de repente até pode ter umas 
células somáticas a mais. Dentro das fábricas, acredito que haja um con-
trole muito rigoroso.  
 
 
Não teve apoios nas cabras mas na fábrica teve apoios? 
Falei com um indivíduo da Secretaria da Economia que me informou que 
para efectuar um projecto, demoraria cerca de um ano e meio para ser 
aprovado e só depois é que poderia fazer a fábrica e eu não podia estar à 
espera disso. Ia perder muito na produção durante esse tempo, por isso 
avancei e nunca tive apoios. Relativamente ao material de laboração do 
queijo, comprei algum material em segunda mão e agora sim vou-me ten-
tar candidatar através de um projecto no âmbito do PRORURAL ou outro 
tipo de ajudas que me possa candidatar. Possivelmente irei investir em 
equipamentos, eventualmente um tanque de refrigeração, um pasteuriza-
dor, uma cuba e uma prensa mais moderna para a trabalhar já com queijo 
curado. Este queijo curado será pequeno de 500g, pretendo que seja uma 
mais-valia no sentido de introduzir a queijaria num roteiro turístico, inserido 
na freguesia da Covoada, que já teve um queijo muito bom que era do Sr. 
José Resendes, um queijo que infelizmente acabou. Será um queijo que 
permita atrair turista à freguesia, promovido com provas de queijos e que 
com isso permita melhorar algumas vendas.  
Esta é a nossa aposta, embora sejam necessários apoios porque estes 
são materiais muito caros.  
 
Fazendo uma abordagem rápida fábrica, pode-nos explicar o proces-
so de laboração do queijo? 
É uma pequena indústria que não está como idealizei inicialmente em 
virtude das exigências adoptadas pelas entidades, acabei por ter de fazer 
da maneira que exigiram. Numa primeira fase dá-se a recepção do leite, 
seguindo-se a pasteurização, segue para a sala de fabrico onde se faz o 
queijo, depois para uma sala de embalamento, por último para as câmaras 
frigoríficas e finalmente o cais de expedição.  
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Quantos funcionários intervêm nesse processo? 
Somos 5 funcionários, contando comigo. Apesar de pequenos, este processo de fabrico ainda exige muita mão-de-obra, é 
muito artesanal.  

 
Qual é a aceitação do seu produto pelas grandes superfícies? 
Trabalhamos com a rede dos hipermercados SolMar, hoje em dia a maior 
concentração de vendas realmente é nas grandes superfícies e nós temos 
de estar lá para ver se vendemos mais alguma coisa. Tudo depende do que 
se negoceia porque eles não compram nada sem ser negociado com a 
pessoa que vai vender. Tudo depende dos negócios que fazemos, assina-
mos um contrato, em que temos que cumprir aquilo que estamos a vender. 
São uma mais-valia, mas questiono-me se haverá população suficiente 
para tantos hiper e minimercados. Estas grandes superfícies têm preços 
diferentes, embora não negoceiem connosco, o preço que nós queremos é 
o que eles aceitam, a partir daí, eles colocam a sua margem.   
 
Que idade tem?  
44 
 
Há quantos anos com esta actividade?  
6 Anos com a parte da indústria. 

  
Se estivesse a iniciar agora, voltaria a fazer tudo da mesma maneira? 
Não, é impressionante a evolução no espaço de 6 anos, há muitas diferenças. Por exemplo em relação ao leite de vaca, há 
6 anos eu comprava o leite mais barato e vendia o queijo mais caro, e hoje compro o leite mais caro e vendo o queijo mais 
barato. Derivado à crise, existe a necessidade de fazer descontos e promoções para ver se se vende. Um que queira ven-
der e manter os preços não consegue, porque vem outro com preços baixos e fica-se com os produtos nas prateleiras. É 
um produto fresco com validade curta, tem que se fazer preços, competir.  
No fundo este é um negócio muito competitivo e difícil de trabalhar, não é como o queijo curado ou manteiga, é um produto 
com validade de 5 ou 6 dias, uma margem curta para o negociar e todos os dias temos o leite das cabras que temos que 
vender, de colocar no cliente obrigando a baixar preços, fazendo com que se tenha menos margem de comercialização. 
Vende-se mais ganhando menos. Mas isso vê-se nesta conjuntura actual e oxalá que isto melhore, não devemos cruzar os 
braços mas erguer a cabeça e passar por esta fase por culpa daqueles que mandam, a classe política fez muita coisa mal 
e o cidadão normal é que vai pagar por isso.    
 
Acredita então que as politicas que têm vindo a ser 
adoptadas não são as melhores ou pelo menos as 
mais eficazes?  
Acho piada os políticos tanto falarem em diversificação, 
nas hortícolas, frutícolas, etc… Veja-se o meu caso, não 
tinha quota e tive de diversificar e agora a partir de 2015 
já não vai ser mais necessária quota. E como fica o sr. 
que me comprou essa quota...? Há algum tempo atrás 
colocavam-se imposições, agora o que é preciso é produ-
zir. Tem-se falado também muito do turismo para a região, 
sou a seu favor mas não em massa. Nunca será o turismo 
a base da economia nesta terra. São os agricultores que 
mantêm essas belezas, tem de haver um equilíbrio entre 
agricultura, pecuária e turismo. Tem de haver cada vez mais condições para as pessoas continuarem nessa actividade.  
 

.  
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Curiosidades  

 As melhores amigas… 
Uma investigadora da Universidade de Northampton, no Reino Unido, leva a questão do bem-estar animal 
bem a sério. Para verificar os quão fortes são os laços sociais criados pelas vacas, ela passou algum tempo 
a medir as suas frequências cardíacas e níveis de corticoesteróides (hormonas relacionadas com o stress) 
em três situações diferentes: com elas completamente isoladas, na companhia de uma vaca conhecida ou 
com uma vaca nova, a quem nunca tinham sido apresentada. “Quando têm suas melhores amigas junto, o 
stress é menor do que quando estão com uma vaca qualquer”, aponta a investigadora, Krista McLennan. 
“Conversei com vários agricultores, e eles disseram-me que percebem como as vacas ficam próximas 
umas das outras. Algumas delas passam muito tempo juntas“, diz Krista. Ela espera que a indústria de 
lacticínios leve sua descoberta em consideração e evite separar grandes amigas. Afinal, uma vaca feliz e 
calminha é melhor para todos.  

Fonte: Superinteressante 
 Vacas com GPS 
Cientistas alemães da Universidade de Duisburgo-Essen analisaram milhares de imagens de satélite do 
Google Earth e detectaram que as manadas de gado pastam ou descansam sempre viradas para Norte 
ou Sul, mas nunca para Este ou Oeste.  
Os cientistas acreditam que as vacas orientam sempre os seus corpos para Norte ou Sul devido à influência do campo magnético da Terra, e 
não da posição do Sol ou direcção do vento, duas hipóteses excluídas no estudo publicado na "Proceedings for the National Academy of 
Sciences". A excepção a este comportamento verifica-se em África e na América do Sul, onde as vacas se viram ligeiramente para Nordeste-
Sudoeste. «Mas é sabido que o campo magnético da Terra é muito mais fraco nesses locais», explicou à BBC Sabine Begall, da Universidade 
de Duisburgo-Essen. 
Muitas espécies - como aves, salmões ou morcegos - utilizam o campo magnético da terra para se guiarem, como se tratasse de um GPS 
natural. 
Para além da análise das imagens de satélite, os cientistas observaram no terreno 2,974 veados selvagens em 277 locais da República Checa, 
tendo obtido conclusões semelhantes. 
As observações revelaram que a maioria dos veados pasta ou descansa virado para Norte, enquanto que cerca de um terço o faz virado para 
sul, um comportamento que, especulam os cientistas, poderá ter como objectivo a defesa contra predadores. 

Fonte: Ciberia 
 

 Vacas felizes produzem leite mais nutritivo 
Mais antioxidantes, mais vitaminas, maior quantidade de ácidos gordos. É esta a vantagem comparativa da produção de vacas leiteiras que 
pastam nos campos. As suas congéneres vivendo em espaços fechados e com rações dão um leite mais pobre, asseguram cientistas britâni-
cos e dinamarqueses. 
Um conjunto de 25 unidades de produção de leite que usam distintas formas de alimentar e manter os seus animais foi analisado para esta 
experiência. E as conclusões indicaram que a alimentação das vacas com ração exclusivamente orgânica e disponível em prados leva a que o 
leite seja de melhor qualidade alimentar para os humanos. Comparado com o de vacas que só recebiam rações compostas, ele revelou maior 
teor de vitaminas e anti-oxidantes.  

Fonte: JN 

 Vacas com nome dão mais leite  
Quer criar vacas leiteiras muito produtivas? É tudo uma questão de toque pessoal, afirma uma pesquisa britânica. Catherine Douglas e Peter 
Rowlinson, da Universidade de Newcastle, demonstraram que a produção de leite das bovinas pode ser 260 litros mais alta por ano, em média, 
se os seus donos derem um nome aos animais e as tratarem como indivíduos. 
O estudo da dupla de investigadores foi feito com 512 produtores do Reino Unido. Cerca de 46% deles afirmam chamar os animais pelo nome, 
o que se reflectiu na diferença estatística na produção de leite. De acordo com os pesquisadores, os dados revelam a importância do bem-
estar psicológico dos animais, ligado ao tratamento individualizado, para a produtividade das vacas. A pesquisa foi publicada na revista científi-
ca "Anthrozoos". 
 

 A Insulac subiu em 0,75 cêntimos (um 

escudo e meio em moeda antiga) o preço por cada litro de leite pago à produção. O 
aumento vigora desde 1 de Julho e é justificado pela fábrica de lacticínios com a conjuntura 
favorável a nível dos mercados ligados ao sector. A política seguida pela Insulac é no sentido do 
preço passar a ser pago igualmente para quem entrega o leite na unidade fabril e nos postos de 
leite.   

Açoriano Oriental  
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 A Agricultu-
ra em deba-
te no Parla-

mento Euro-
peu 

___________ 
 

 
por: M. Patrão Neves 

Deputada ao Parlamento 
Europeu eleita nas listas do 

PSD 
 

  
ste primeiro semestre de 
2011 foi particularmente 
importante para a agricultura nacional e sobretudo para a açoriana. Com efeito, a Comissão Europeia apre-

sentou, no fim de 2010, três documentos absolutamente decisivos para a agricultura açoriana, os quais foram inten-
samente debatidos nestes primeiros meses de 2011, no Parlamento Europeu. Refiro-me ao Programa POSEI, apre-
sentado a 24 de Setembro; à PAC rumo a 2020, apresentado a 18 de Novembro; e ao Pacote do Leite, apresentado 
a 9 de Dezembro. Aliás, fiz questão de promover reuniões alargadas com o sector sobre estes três documentos para 
ouvir os principais interessados antes de se intensificar o debate no Parlamento Europeu, devendo-se aqui sublinhar 
que é a primeira vez, na história da União Europeia, que o Parlamento tem o poder de co-decisão com o Conselho 
em matéria de agricultura, o que reforça também o papel dos deputados neste debate. 

 

1. A PAC rumo a 2020 
O documento mais abrangente dos três é certamente o da PAC rumo a 2020, pelo que me refiro primeiramente a 
este. A Comunicação apresentada pela Comissão apresentava propostas favoráveis à agricultura portuguesa em 
geral, nomeadamente: a exigência de uma PAC forte e também do seu financiamento adequado, a aposta na simpli-
ficação e na flexibilização, e uma atenção particular às necessidades específicas das zonas desfavorecidas e dos 
pequenos agricultores (e ainda apoio a jovens agricultores e a novos agricultores, e promoção das vendas directas e 
dos mercados locais). Advogava também: uma clara distinção entre o 1 e o 2 Pilares; um novo modelo de distribuição 
das ajudas para uma maior equidade entre os Estados Membros, com pagamento base (flat rate) desligado, de forma 
a garantir que os agricultores em todos os Estados-Membros recebam uma 
parte mínima do nível médio dos pagamentos directos ao nível da EU (os 
pagamentos podem manter-se ligados só para alguns sectores); um esver-
deamento também no 1 Pilar (e ainda medidas agro ambientais; medidas 
contra alterações climáticas; incentivos para quem ultrapassar as metas 
estabelecidas); um pagamento vinculado aos bens públicos ambientais; 
apoio a infra-estruturas, investimento, inovação, transferência de conheci-
mento. 

O Relatório do Parlamento Europeu sobre esta Comunicação foi votado em 
sessão plenária no passado dia 23 de Junho e, não obstante alguns pará-
grafos menos claros sobre a relação entre os dois pilares para efeitos de cálculo dos fundos comunitários a atribuir a 
cada Estado-membro, segue a linha proposta pela Comissão. A mesma orientação deverá ser confirmada pelas pro-

E 
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postas legislativas que a Comissão proporá em Outubro de 2011 e que virão a traduzir os princípios organizadores 
da nova PAC em medidas concretas de implementação efectiva.  

 

2. O Pacote do Leite 
Incido de seguida sobre o Pacote do Leite, atendendo ao facto da economia agrária açoriana, e sobretudo a micae-
lense e a terceirense, estar fortemente alicerçada na produção leiteira. Neste âmbito, a Comunicação da Comissão 
Europeia constitui um desapontamento para as necessidades do sector no horizonte do desmantelamento das quotas 
em 2015. Era urgente que a Comissão apresentasse alternativas credíveis de regulação do sector leiteiro que con-
templasse toda a fileira, isto é, da produção à comercialização, o que não veio a acontecer.  

Com efeito, e na sequência das conclusões do Grupo de Alto Nível/GAN divulgadas em Julho de 2010, a comunica-
ção da Comissão centrou-se na proposta de contratos meramente voluntários e apenas entre a produção e a indús-
tria, bem como na constituição e/ou reforço de organizações interprofissionais, deixando de fora o sector cooperativo 
por que a produção leiteira se organiza em Portugal. Brevemente, o Pacote do Leite não trouxe qualquer contributo 
efectivo para o sector no nosso país ou região. 

O Relatório do Parlamento Europeu, votado em Comissão da Agricultura no passado dia 27 de Junho, traz, neste 
contexto, algumas melhorias, sem todavia responder às necessidades do sector em Portugal ou nos Açores, nomea-
damente: a obrigatoriedade dos contratos com uma duração mínima de um ano, deixando liberdade aos Estados 
Membros para legislar nesta matéria; a possibilidade de inserir uma fórmula flexível de cálculo de preço e de inserir 
cláusulas específicas para os excedentes; uma justa distribuição dos lucros ao longo da cadeia de distribuição ali-
mentar; os limites de 3.5%; 40% e 40% no contexto da concentração do sector; a obrigatoriedade para o primeiro 
comprador de declarar o volume e o preço médio; o prazo de um mínimo de 45 dias para a divulgação de informação 
sensível; regras de funcionamento para as organizações de produtores e Interprofissionais e regras específicas para 
leite e produtos lácteos com denominação de origem ou indicação geográfica e ainda a possibilidade de regiões com 
marcas de qualidade delimitadas decidirem as quantidades de produção. 

A questão das quotas leiteiras, que se procurou introduzir quer no Relatório sobre a PAC, quer neste sobre o Pacote 
do Leite, enfrentou uma fortíssima oposição da parte da grande maioria dos deputados ao Parlamento e o texto que 
se lhes refere, em ambos os Relatórios, é bastante tímido para potencializar as hipóteses de ser aprovado, o que de 
facto veio a acontecer, tendo o mérito de manter o tema do leite na agenda política europeia. 

A ausência de propostas efectivas de regulamentação do sector do leite associada à total rejeição do Parlamento 
Europeu de reapreciar a decisão de desmantelamento das quotas em 2015, torna a situação muito preocupante e 
exige, da parte dos dirigentes políticos e associativos, rápidas medidas regionais que preparem o sector para o 
período pós-quotas.  
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3. O Programa POSEI 
Por fim refiro-me ao Programa Posei o qual, apesar 
de ter sido o primeiro a ser apresentado pela Comis-
são Europeia, se mantém ainda em debate. O prazo 
para aceitação de propostas para este Relatório, por 
parte dos deputados, decorre até 11 de Julho e o 
Relatório do Parlamento Europeu deverá ser votado 
na Comissão da Agricultura a 19 de Setembro, des-
conhecendo-se ainda a data de votação do texto final 
em sessão plenária.  

Em relação ao Programa Posei, mais até do que em 
qualquer outro programa, a questão fundamental é a 
do orçamento, o qual se integra no orçamento geral 
da PAC. Este último, segundo números apresentados 
na última semana de Junho, deverá sofrer uma dimi-
nuição real de cerca de 10%. Prevendo-se que o 
debate sobre o orçamento se venha ainda a prolon-
gar, importa continuar a insistir no seu reforço para a 
agricultura em geral e para o programa Posei em par-
ticular como instrumento decisivo para a sustentabili-
dade e desenvolvimento da agricultura açoriana. 
Simultaneamente importa garantir uma maior flexibili-
dade na capacidade de gestão do programa, uma 
prorrogação dos prazos para apresentação de relató-
rios de avaliação e também das alterações tidas por 
convenientes, medidas compensatórias para o des-
mantelamento das quotas leiteiras, para eventuais 
consequências negativas da PAC reformada e para o 
impacto negativo dos acordos bilaterais e multilate-
rais, com particular realce para o da UE com o Merco-
sul.  

Porém, não tenhamos ilusões: quase tudo depende 
do orçamento e se este não for reforçado, as altera-
ções introduzidas ao programa não encontrarão qual-
quer eco positivo junto da Comissão Europeia. 

 

Em síntese, o debate no Parlamento Europeu sobre 
temas com impacto decisivo na agricultura açoriana 
tem sido intenso nestes primeiros seis meses de 2011 
e o conhecimento do debate e dos pressupostos das 
decisões tomadas indicam-nos já as orientações que 
se deverão futuramente definir. É este neste contexto 
que podemos e devemos preparar a nossa agricultu-
ra, antecipadamente, para o futuro que se vai traçan-
do no presente.  

 

 

“…não tenhamos ilusões: qua-
se tudo depende do orçamento 
e se este não for reforçado, as 
alterações introduzidas ao pro-
grama não encontrarão qual-

quer eco positivo junto da 
Comissão Europeia…” 
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Para rir!  
Estavam um inglês, um alemão e um 
português num café quando o inglês diz 
aos outros: 
- Esse que aí entrou é igualzinho ao Jesus 
Cristo 
- Pois, pois - dizem os outros. 
- Estou-vos a dizer. A barba, a túnica.... 
O inglês levanta-se, dirige-se ao homem e  
pergunta: 
- Tu és Jesus Cristo, não é verdade? 
- Eu? Que ideia! 
- Eu acho que sim. Tu és Jesus Cristo. 
- Já disse que não. Mas fala mais baixo. 
- Eu sei que tu és Jesus Cristo 
Tanto insiste que o homem lhe diz baixi-
nho: 
- Sou efectivamente Jesus Cristo mas fala 
baixo e não digas a ninguém senão isto 
fica aqui um pandemónio. 
- Fiz uma lesão no joelho em pequeno. 
Cura-me. 
- Milagres não. Tu vais contar aos teus 
amigos e eu passo a tarde a fazer mila-
gres. O inglês tanto insiste que Jesus 
Cristo põe-lhe a mão sobre o joelho e 
cura-o. 
- Obrigado. Ficarei eternamente grato - 
agradece, emocionado, o inglês. 
- Sim, sim. Não grites e vai-te embora. 
Não contes a ninguém. 
O inglês, mal chegou à mesa, contou aos 
amigos. O alemão levantou-se logo e 
dirigiu-se a ele. 
- O meu amigo disse-me que eras Jesus 
Cristo e que o curaste. Tenho um olho de 
vidro. Cura-me. 
- Não sou nada Jesus Cristo. Fala baixo. 
O alemão tanto insistiu que Jesus Cristo 
passou-lhe a mão pelos olhos e curou-o. 
- Vai-te agora embora e não contes a 
ninguém. 
Mas Jesus Cristo bem o viu a contar a 
história aos amigos e ficou à espera de ver 
o português ir ter com ele. O tempo foi 
passando e nada. 
Mordido pela curiosidade dirigiu-se à mesa 
dos três amigos e, pondo a mão sobre o 
ombro do português, começou a pergun-
tar: 
- E tu, não queres que..... 
O português levanta-se de um salto, afas-
tando-se dele: 
- Eh, tira as mãozinhas que eu estou de 
baixa!!! 
 
 
Sócrates queria um selo com a sua foto 
para deixar para a posteridade o seu man-
dato no Governo deste país que está de 
tanga. Os selos são criados, impressos e 

ven-
didos. 

O 
nosso 

Pri-
meiro Ministro fica 
radiante! Mas em poucos dias ele fica 
furioso ao ouvir reclamações de que o selo 
não adere aos envelopes.  
 
O Primeiro-ministro convoca os responsá-
veis e ordena que investiguem o assunto. 
Eles pesquisam as agências dos Correios 
de todo o país e relatam o problema.  
 
O relatório diz:  
"Não há nada de errado com a qualidade 
dos selos. O problema é que o povo está a 
cuspir no lado errado." 
 
 
Um rapaz entra num restaurante e vê uma 
mulher muito bonita sozinha numa mesa. 
Ele aproxima-se e pergunta:  
- Estou a ver você sozinha nessa mesa. 
Posso sentar-me e fazer-lhe companhia? 
Escandalizada a mulher berra: 
- Seu mal-educado!! Levar-me para a 
cama consigo? Você acha que eu sou o 
quê? 
O restaurante todo ouviu… claro que todos 
ficaram escandalizados com a atitude do 
rapaz. 
O rapaz, não sabendo onde pôr a cara 
tenta remendar: 
- Mas… eu só queria fazer-lhe companhia, 
mais nada. 
Ela, continuou a gritar deixando os outros 
clientes cada vez mais irritados: 
- E você insiste!? Seu atrevido!!! 
O rapaz sai de fininho e vai sentar-se no 
outro canto do restaurante, cabisbaixo. 
Depois de alguns minutos, a mulher levan-
ta-se e vai até à mesa dele e diz baixinho: 
- Desculpe-me pela forma como eu o 
tratei... eu sou psicóloga e estou a estudar 
as reacções das pessoas em situações 
inusitadas... 
Nisso o rapaz berra a plenos pulmões: 
- Mil Euros? Você deve estar louca!! 
Nenhuma prostituta vale isso! 
 
 
Fidel visita uma pocilga e, ao ver uma 
porca prenhe, comenta:- Seguramente irá 
parir dez porquinhos. Um mês depois, a 

porca tem apenas seis porquinhos, 
mas o administrador da pocilga infor-

ma que os porquinhos foram sete. O 
chefe do sector informa que ela pariu 

oito porquinhos. O governador provincial 
informa ao ministro que nasceram nove 
porquinhos e este, por sua vez, informa 
Fidel que a porca pariu dez porquinhos. 
Fidel ordena repartir os porquinhos da 
seguinte forma: seis porquinhos para os 
turistas e quatro para o consumo popular. 
 
 
- Não tenho um tostão - desabafa um 
estudante- até já escrevi ao meu pai a 
dizer que estou na rua... 
- E o que é que ele te respondeu? - Per-
gunta o amigo. 
- Para eu ter cuidado com o trânsito. 
 
 
Era uma vez homem tão poupado, tão 
poupado, que um dia encontrou um penso 
rápido na rua e fez um corte no dedo para 
o aproveitar. 
 
 
Dois turistas entraram num museu e um 
deles, mais fatigado e atrevido, sentou-se 
numa poltrona. 
- O Senhor não pode sentar-se aí - diz-lhe 
o guarda, indignado - É a poltrona de Dom 
Carlos. 
- Eu sei - responde o turista. Mas esteja 
tranquilo, porque quando ele chegar eu 
levanto-me. 
 
 
Um estudante entra numa loja de animais 
e pergunta ao empregado: 
- Tem 265 baratas, 8 bichos-de-conta, 4 
ratos, 20 aranhas e 2 ratazanas? 
- Só os ratos, o resto é difícil. Mas para 
que é que quer essa bicharada toda? 
- É que vou abandonar o quarto onde vivo 
e como o senhorio disse para o deixar 
como o encontrei... 
 
 
Numa corrida de galos, os donos vinham 
todos tapados sem se saber quem era 
quem. 
P: Como sabes se estava lá o José 
Roquette? 
R: Foi o único que trouxe um pato. 
P: Como sabes se estava lá o Vale e Aze-
vedo? 
R: Foi o único que apostou no pato. 
P: Como sabes se estava lá o Pinto da 
Costa? 
R: O pato ganhou. 

PPeerrííooddoo  ppéérrii--ppaarrttoo  ee  ssuuaa  iinnfflluuêênncciiaa  
nnaa  ssaaúúddee  uutteerriinnaa  ddaa  vvaaccaa  lleeiitteeiirraa  

 
Deolinda Silva 
Médica Veterinária, Pfizer Saúde Animal 
 
O período péri-parto, também denominado fase de transição, é definido como as 3 últimas semanas do 
período de secagem e as 3 semanas imediatamente a seguir ao parto (Fig.1). Estas 6 semanas são consi-

deradas as mais críticas para a vaca leiteira durante todo o seu ciclo de produção e influenciam a eficiência reprodutiva e o poten-
cial produtivo de cada animal.  
 

 
 
 
 

 
 
Neste período a vaca leiteira é sujeita a mudanças metabólicas e hormonais relacionadas com o parto e início de lactação. Se 
estas mudanças não ocorrerem de forma equilibrada, a vaca fica em elevado risco de desenvolver determinadas doenças como: 
hipocalcémia (‘vaca caída de parto’), cetose (‘falta de açúcar’), retenção de placenta, metrite (‘vacas sujas’), mamite, deslocamen-
to de abomaso (‘estômago virado’), laminites (‘formigueiro’), entre outras. 
As consequências das doenças que ocorrem neste período são várias: 

- diminuição da produção de leite; 
- diminuição da eficiência reprodutiva (baixa a fertilidade); 
- aumento da taxa de refugo;  
- custos com tratamentos e intervalos de segurança para o leite e carne; 
- alongamento do intervalo entre parto e gestação; 
- custos totais são variáveis consoante o caso (ex. custo  médio de 246€ por vaca em casos de hipocalcémia, cerca de 

400€ por cada vaca manca, etc).  Mulligan FJ et al (06) Ani Repro 
Sci; Kossaibati (97), Vet Journal 

Este artigo irá focar-se nas doenças do útero: factores de risco, 
impacto produtivo e reprodutivo, dando especial relevo a medi-
das preventivas. 

A saúde uterina é um factor-chave para o sucesso de uma 
exploração leiteira. Uma exploração com baixa fertilidade, no 
geral tem menos lactações por vaca (menor produção de leite 
no total), menos novilhas de reposição (menos partos por 
vaca), maiores custos com inseminações por vaca, maiores 
custos com tratamentos e maiores taxas de refugo (a infertili-
dade é das mais importantes causas de refugo numa explora-
ção leiteira).  

A metrite é definida como a infecção do útero até aos 21 dias 
pós-parto, causada pela multiplicação de micróbios no útero da 
vaca. Desenvolve-se uma infecção que pode atingir o útero na 
sua totalidade, e, afectar o estado geral da vaca que pode ter febre, 
diminuição de apetite, diminuição da produção de leite, e, em casos 
muito graves, levar à morte do animal. O útero pode conter fluidos de quantidade, consistência, cor e cheiro variáveis (Fig. 2).  

Fig. 1 - Esquema repre-
sentativo do período 

péri-parto. 

Fig. 2 – Corrimentos indicativos de metrite. Nota-se ainda restos 
de placenta e líquidos de coloração castanho-avermelhada. 
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Para rir!  
Estavam um inglês, um alemão e um 
português num café quando o inglês diz 
aos outros: 
- Esse que aí entrou é igualzinho ao Jesus 
Cristo 
- Pois, pois - dizem os outros. 
- Estou-vos a dizer. A barba, a túnica.... 
O inglês levanta-se, dirige-se ao homem e  
pergunta: 
- Tu és Jesus Cristo, não é verdade? 
- Eu? Que ideia! 
- Eu acho que sim. Tu és Jesus Cristo. 
- Já disse que não. Mas fala mais baixo. 
- Eu sei que tu és Jesus Cristo 
Tanto insiste que o homem lhe diz baixi-
nho: 
- Sou efectivamente Jesus Cristo mas fala 
baixo e não digas a ninguém senão isto 
fica aqui um pandemónio. 
- Fiz uma lesão no joelho em pequeno. 
Cura-me. 
- Milagres não. Tu vais contar aos teus 
amigos e eu passo a tarde a fazer mila-
gres. O inglês tanto insiste que Jesus 
Cristo põe-lhe a mão sobre o joelho e 
cura-o. 
- Obrigado. Ficarei eternamente grato - 
agradece, emocionado, o inglês. 
- Sim, sim. Não grites e vai-te embora. 
Não contes a ninguém. 
O inglês, mal chegou à mesa, contou aos 
amigos. O alemão levantou-se logo e 
dirigiu-se a ele. 
- O meu amigo disse-me que eras Jesus 
Cristo e que o curaste. Tenho um olho de 
vidro. Cura-me. 
- Não sou nada Jesus Cristo. Fala baixo. 
O alemão tanto insistiu que Jesus Cristo 
passou-lhe a mão pelos olhos e curou-o. 
- Vai-te agora embora e não contes a 
ninguém. 
Mas Jesus Cristo bem o viu a contar a 
história aos amigos e ficou à espera de ver 
o português ir ter com ele. O tempo foi 
passando e nada. 
Mordido pela curiosidade dirigiu-se à mesa 
dos três amigos e, pondo a mão sobre o 
ombro do português, começou a pergun-
tar: 
- E tu, não queres que..... 
O português levanta-se de um salto, afas-
tando-se dele: 
- Eh, tira as mãozinhas que eu estou de 
baixa!!! 
 
 
Sócrates queria um selo com a sua foto 
para deixar para a posteridade o seu man-
dato no Governo deste país que está de 
tanga. Os selos são criados, impressos e 

ven-
didos. 

O 
nosso 

Pri-
meiro Ministro fica 
radiante! Mas em poucos dias ele fica 
furioso ao ouvir reclamações de que o selo 
não adere aos envelopes.  
 
O Primeiro-ministro convoca os responsá-
veis e ordena que investiguem o assunto. 
Eles pesquisam as agências dos Correios 
de todo o país e relatam o problema.  
 
O relatório diz:  
"Não há nada de errado com a qualidade 
dos selos. O problema é que o povo está a 
cuspir no lado errado." 
 
 
Um rapaz entra num restaurante e vê uma 
mulher muito bonita sozinha numa mesa. 
Ele aproxima-se e pergunta:  
- Estou a ver você sozinha nessa mesa. 
Posso sentar-me e fazer-lhe companhia? 
Escandalizada a mulher berra: 
- Seu mal-educado!! Levar-me para a 
cama consigo? Você acha que eu sou o 
quê? 
O restaurante todo ouviu… claro que todos 
ficaram escandalizados com a atitude do 
rapaz. 
O rapaz, não sabendo onde pôr a cara 
tenta remendar: 
- Mas… eu só queria fazer-lhe companhia, 
mais nada. 
Ela, continuou a gritar deixando os outros 
clientes cada vez mais irritados: 
- E você insiste!? Seu atrevido!!! 
O rapaz sai de fininho e vai sentar-se no 
outro canto do restaurante, cabisbaixo. 
Depois de alguns minutos, a mulher levan-
ta-se e vai até à mesa dele e diz baixinho: 
- Desculpe-me pela forma como eu o 
tratei... eu sou psicóloga e estou a estudar 
as reacções das pessoas em situações 
inusitadas... 
Nisso o rapaz berra a plenos pulmões: 
- Mil Euros? Você deve estar louca!! 
Nenhuma prostituta vale isso! 
 
 
Fidel visita uma pocilga e, ao ver uma 
porca prenhe, comenta:- Seguramente irá 
parir dez porquinhos. Um mês depois, a 

porca tem apenas seis porquinhos, 
mas o administrador da pocilga infor-

ma que os porquinhos foram sete. O 
chefe do sector informa que ela pariu 

oito porquinhos. O governador provincial 
informa ao ministro que nasceram nove 
porquinhos e este, por sua vez, informa 
Fidel que a porca pariu dez porquinhos. 
Fidel ordena repartir os porquinhos da 
seguinte forma: seis porquinhos para os 
turistas e quatro para o consumo popular. 
 
 
- Não tenho um tostão - desabafa um 
estudante- até já escrevi ao meu pai a 
dizer que estou na rua... 
- E o que é que ele te respondeu? - Per-
gunta o amigo. 
- Para eu ter cuidado com o trânsito. 
 
 
Era uma vez homem tão poupado, tão 
poupado, que um dia encontrou um penso 
rápido na rua e fez um corte no dedo para 
o aproveitar. 
 
 
Dois turistas entraram num museu e um 
deles, mais fatigado e atrevido, sentou-se 
numa poltrona. 
- O Senhor não pode sentar-se aí - diz-lhe 
o guarda, indignado - É a poltrona de Dom 
Carlos. 
- Eu sei - responde o turista. Mas esteja 
tranquilo, porque quando ele chegar eu 
levanto-me. 
 
 
Um estudante entra numa loja de animais 
e pergunta ao empregado: 
- Tem 265 baratas, 8 bichos-de-conta, 4 
ratos, 20 aranhas e 2 ratazanas? 
- Só os ratos, o resto é difícil. Mas para 
que é que quer essa bicharada toda? 
- É que vou abandonar o quarto onde vivo 
e como o senhorio disse para o deixar 
como o encontrei... 
 
 
Numa corrida de galos, os donos vinham 
todos tapados sem se saber quem era 
quem. 
P: Como sabes se estava lá o José 
Roquette? 
R: Foi o único que trouxe um pato. 
P: Como sabes se estava lá o Vale e Aze-
vedo? 
R: Foi o único que apostou no pato. 
P: Como sabes se estava lá o Pinto da 
Costa? 
R: O pato ganhou. 

PPeerrííooddoo  ppéérrii--ppaarrttoo  ee  ssuuaa  iinnfflluuêênncciiaa  
nnaa  ssaaúúddee  uutteerriinnaa  ddaa  vvaaccaa  lleeiitteeiirraa  

 
Deolinda Silva 
Médica Veterinária, Pfizer Saúde Animal 
 
O período péri-parto, também denominado fase de transição, é definido como as 3 últimas semanas do 
período de secagem e as 3 semanas imediatamente a seguir ao parto (Fig.1). Estas 6 semanas são consi-

deradas as mais críticas para a vaca leiteira durante todo o seu ciclo de produção e influenciam a eficiência reprodutiva e o poten-
cial produtivo de cada animal.  
 

 
 
 
 

 
 
Neste período a vaca leiteira é sujeita a mudanças metabólicas e hormonais relacionadas com o parto e início de lactação. Se 
estas mudanças não ocorrerem de forma equilibrada, a vaca fica em elevado risco de desenvolver determinadas doenças como: 
hipocalcémia (‘vaca caída de parto’), cetose (‘falta de açúcar’), retenção de placenta, metrite (‘vacas sujas’), mamite, deslocamen-
to de abomaso (‘estômago virado’), laminites (‘formigueiro’), entre outras. 
As consequências das doenças que ocorrem neste período são várias: 

- diminuição da produção de leite; 
- diminuição da eficiência reprodutiva (baixa a fertilidade); 
- aumento da taxa de refugo;  
- custos com tratamentos e intervalos de segurança para o leite e carne; 
- alongamento do intervalo entre parto e gestação; 
- custos totais são variáveis consoante o caso (ex. custo  médio de 246€ por vaca em casos de hipocalcémia, cerca de 

400€ por cada vaca manca, etc).  Mulligan FJ et al (06) Ani Repro 
Sci; Kossaibati (97), Vet Journal 

Este artigo irá focar-se nas doenças do útero: factores de risco, 
impacto produtivo e reprodutivo, dando especial relevo a medi-
das preventivas. 

A saúde uterina é um factor-chave para o sucesso de uma 
exploração leiteira. Uma exploração com baixa fertilidade, no 
geral tem menos lactações por vaca (menor produção de leite 
no total), menos novilhas de reposição (menos partos por 
vaca), maiores custos com inseminações por vaca, maiores 
custos com tratamentos e maiores taxas de refugo (a infertili-
dade é das mais importantes causas de refugo numa explora-
ção leiteira).  

A metrite é definida como a infecção do útero até aos 21 dias 
pós-parto, causada pela multiplicação de micróbios no útero da 
vaca. Desenvolve-se uma infecção que pode atingir o útero na 
sua totalidade, e, afectar o estado geral da vaca que pode ter febre, 
diminuição de apetite, diminuição da produção de leite, e, em casos 
muito graves, levar à morte do animal. O útero pode conter fluidos de quantidade, consistência, cor e cheiro variáveis (Fig. 2).  

Fig. 1 - Esquema repre-
sentativo do período 

péri-parto. 

Fig. 2 – Corrimentos indicativos de metrite. Nota-se ainda restos 
de placenta e líquidos de coloração castanho-avermelhada. 
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Fig. 5 – Corrimento uterino com pús (manchas bran-
cas) indicativo de endometrite (esquerda). 

É importante salientar que em 80 a 100% das vacas paridas existe contaminação microbiana. Uma vaca saudável, através da 
acção do seu sistema de defesas, tem capacidade para eliminar esses micróbios e realizar uma involução uterina normal, ficando 
o útero apto para uma nova gestação pelos 50 dias pós-parto. Qualquer doença ou distúrbio nutricional nesta fase, pode levar a 
que a vaca fique com as defesas em baixo (imunossupressão), não consiga combater a infecção, surgindo a metrite. É por esta 
razão que o maneio adequado da vaca no período péri-parto tem uma importância vital na saúde uterina e desempenho reproduti-
vo futuro da vaca. 

A ocorrência de infecções uterinas no pós-parto imediato pode ter efeitos nefastos, a curto e a longo prazo, para a saúde e produ-
tividade da vaca e para a rentabilidade económica da exploração. Pode haver diminuição da produção leiteira (até menos 402Kg 
nos 1os 100 dias de lactação – Konyves L. et al (09), Acta Vet Hung), atraso no retorno ao cio, diminuição da taxa de concepção (a vaca 
tem mais dificuldade em ficar gestante e são necessárias mais inseminações por cada gestação), aumento da mortalidade 
embrionária, elevados custos com tratamentos, etc. O custo de uma metrite, considerando todas as consequências acima descri-
tas, pode variar entre 160 a 420€ por vaca. Konyves L. et al (09), Acta Vet Hung 

Existem vários factores de risco para o desenvolvimento de metrites, tais como: 

- retenção de placenta (Fig. 3); 
- partos difíceis que impliquem assistência (Fig. 4); 
- partos gemelares (gémeos); 
- partos prematuros ou provocados; 
- abortos; 
- má higiene ambiental no local do parto e má higiene durante a assistência ao parto; 
- doenças metabólicas (hipocalcémia, cetose, fígado gordo, acidose ruminal). 
 

                                                                               
Fig. 4 – Assistência a parto difícil (em 
cima).  
                                                                 
É importante o conhecimento 
destes factores de risco, na 
medida em que nos permitem 
identificar quais as vacas que 
têm maior probabilidade de 
desenvolver metrite. Devemos 
prestar atenção especial a estas 

vacas, adoptando medidas de prevenção de doença e estar alerta para possíveis 
sinais de doença tendo em vista a detecção e tratamento precoces.  

Fig. 3 – Retenção de placenta (esquerda). 

Uma das formas mais simples e eficazes, mas no entanto subvalorizadas, para 
melhorar o desempenho das explorações, é o correcto controlo e maneio das 
vacas no período péri-parto (Programas pós-parto). As metrites são uma causa 
importante de perdas reprodutivas, com repercussões a longo prazo. Se não são 
detectadas e tratadas atempadamente, evoluem para uma infecção crónica do 
útero, denominada endometrite (ex. vacas com corrimentos ‘sujos’ na altura da 
inseminação). Esta forma de infecção é mais difícil de tratar e pode ser causa de 
infertilidade, acarretando custos extra com tratamentos, inseminações, aumento do 
intervalo entre partos e, em último caso, refugo do animal (Fig. 5). 

A base dos programas pós-parto é a prevenção, detecção e tratamento precoce de 
doenças que ocorram no péri-parto. O seu retorno é a diminuição da ocorrência 
destas doenças e suas consequên-
cias negativas. 
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Como principais medidas de prevenção temos: 

 - prevenção das doenças metabólicas como a hipocalcémia, cetose e acidose ruminal, assegurando uma adequada tran-
sição alimentar da secagem para o período de lactação. Como exemplo temos: colocar as vacas secas junto das vacas em pro-
dução, pelo menos uma semana antes do parto, permitindo uma adaptação gradual à nova alimentação. A prevenção de algumas 
doenças metabólicas (hipocalcémia e cetose) pode ser complementada com administração de fármacos por via oral ou injectável. 
No caso da hipocalcémia, administração de vitamina D3 na semana anterior ao parto, cálcio oral ou injectável na altura do parto; 
no caso da cetose, administração de propilenoglicol. O maneio adequado da fase de transição, para além de ajudar a prevenir 
algumas doenças metabólicas, permite também minimizar o stress sofrido pelas vacas quando mudam para o grupo de lactação. 
O stress provoca diminuição das defesas do animal, tornando-o mais susceptível a doenças; 
 - controlo da condição corporal da vaca ao longo da lactação. Vacas muito gordas ou muito magras têm maior predispo-
sição para infecções uterinas e doenças metabólicas, entre outras. Existem escalas de avaliação corporal simples que podem 
ajudar a determinar a condição corporal dos animais); 
 - assegurar higiene adequada no local do parto (ex. pastos ou parques não enlameados – Fig. 6 e 7) e durante a ajuda 
aos mesmos, caso necessário. Durante a ajuda aos partos, qualquer procedimento (mãos e braços muito sujos) que envolva a 
manipulação da vagina e/ ou útero, pode potencialmente aumentar a entrada de micróbios para dentro do útero, predispondo a 
metrites. O equipamento utilizado durante o parto (cordas, macaco hidráulico, etc) deve estar o mais limpo possível e deve conse-
guir-se que assim se mantenha em cada utilização. 
 

 
Fig. 6 – Vaca Limousine 
a parir em pastagem 
adequada.           
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 – Pastagem não 
adequada para as vacas 

parirem. 
 

Tendo em vista a detecção precoce de doenças, devemos prestar especial atenção às 
vacas paridas durante os 1os 12 dias pós-parto, sendo útil avaliar: 
 -  temperatura rectal (Fig. 8): a febre (> 39.5oC) é dos primeiros sinais de doen-
ça. Não nos devemos basear apenas neste parâmetro porque existe uma percentagem de 
vacas que têm metrite, e, não apresentam febre. Idealmente a medição de temperatura 
deve ser diária, durante os 12 dias. Caso a medição diária seja impraticável na explora-
ção, aconselha-se a estipular 3 dias por semana fixos (ex. 2ª, 4ª e 6ª feira) para tal proce-
dimento.  
 - avaliação do corrimento vaginal: o corrimento vaginal normal no pós-parto é 
gelatinoso, com coloração avermelhada e sem cheiro. Por norma, por volta dos 10 a 15 
dias pós-parto ocorre a expulsão das lóquias (limpeza normal das vacas). Corrimentos 
líquidos, com coloração esbranquiçada ou acastanhado e com cheiro fétido são indicativos 
de metrite (Fig. 9); 

- alterações do apetite: a diminuição do apetite é sinal de doença e enfraquece 
o animal (ex. 1Kg a menos na ingestão de matéria seca no pós-parto, aumento o 
risco de doença em 3 vezes – Huzzey JM et al (07), J Dairy Sci); 

 - sinais de vivacidade: olhar ‘esmorecido’, orelhas caídas, reacção mais lenta a 
estímulos, entrar na ordenha nos últimos lugares quando por norma é das primeiras 
vacas, são todos sinais indicativos de doença, há muito reconhecidos pelos produtores; 
 - produção de leite: quebras bruscas na produção de leite ou produções abaixo 
do esperado, são sinais de alerta que exigem 
uma atenção especial ao animal. 

  Fig. 8 – Vaca com corrimento de metrite (coloração avermelhada e consistência líquida). Notar 
que está em contracção (‘a espremer-se’), outro sinal típico de vaca com metrite (direita). 
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Após o diagnóstico de metrite, é essencial o tratamento do animal o mais rapi-
damente possível. Tratamentos adequados e atempados aumentam probabili-
dade de cura do animal, evitando infecções crónicas do útero (endometrites) 
que originam perdas de fertilidade, podendo mesmo levar ao refugo do animal 
por incapacidade de ficar gestante.  
O tratamento pode incluir antibiótico local ou injectável. Quando o estado geral 
do animal se encontra afectado (febre, quebra na produção de leite, diminuição 
do apetite, etc), é sempre aconselhável administrar antibiótico injectável. Para 
obtenção de taxas de cura óptimas o tratamento deve ser longo. Existem estu-
dos que referem baixas taxas de cura com tratamentos curta duração (3 dias ou 
menos). Consoante o caso, pode ser necessário instituir terapia de suporte, com 
anti-inflamatórios, fluidoterapia (‘soro’), etc. 

Deve sempre consultar o médico veterinário da exploração para correcto acon-
selhamento sobre a terapia a instituir em casos de metrite, quer seja para o 
animal individual ou para estabelecimento de protocolos de rotina a usar na 
exploração. 

Nem todas as explorações têm a necessidade de implementar todas as medidas acima descritas. Os programas de monitorização 
da saúde da vaca leiteira no pós-parto, devem ser sempre adaptados às necessidades e realidade da exploração. É importante 
consultar os técnicos assistentes da exploração para delinear um plano de acção adequado e realista. De uma forma geral, estão 
em causa procedimentos simples que não requerem grandes alterações ou investimentos, e que podem trazer benefícios impor-
tantes. 

Em conclusão, para optimizar a rentabilidade económica da exploração, é fundamental assegurar uma boa eficiência reprodutiva 
dos animais, que deve passar por um cuidado mais focado no péri-parto. Este objectivo consegue-se com análise dos dados da 
exploração, para tomar as decisões mais certeiras, com a adopção de protocolos de prevenção, motivação e trabalho de equipa. 
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  Fig. 9  – Medição de temperatura rectal (em cima). 
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por: M. Patrão Neves 
Deputada ao Parlamento Europeu eleita nas listas do PSD 

 
Comissão Europeia realizou 
um estudo de impacto na 
agricultura do acordo entre 
a União Europeia e o Mer-
cosul, que apresentou no 
dia 21 de Junho, no Parla-

mento Europeu. As conclusões não 
podiam ser mais claras na afirmação 
de que “o impacto geral de um pos-
sível acordo de livre comércio UE-
Mercosul é negativo para a agricultu-
ra europeia, mas a intensidade dos 
efeitos varia consideravelmente con-
forme os produtos, as regiões e os 
cenários de liberalização.” 
Com efeito, este estudo de impacto 
apresenta quatro diferentes cenários 

ou níveis de liberalização traçados a 
partir do anterior curso das negocia-
ções (oferta de uma liberalização a 
85% pela União Europeia; em 2004, 
reivindicação de uma liberalização a 
100% pelo Mercosul, em 2006) e 
todos eles revelam dados negativos 
para a agricultura europeia com 
particular destaque para a redução 
da produção, o abaixamento dos 
preços dos produtos e a diminuição 
do rendimento dos agricultores, 
entre 2,3% e 3,2%. Prevê-se que 
esta diminuição nos Açores seja 
agravada, situando-se entre os 2,5% 
e os 3,5%.  

Podíamo-nos perguntar se, perante 
um cenário definitivamente negativo 
no que se refere ao impacto deste 
acordo na agricultura, ele se virá a 
concretizar. Afinal, as negociações 
entre a UE e o Mercosul já antes se 
haviam iniciado, em 1999, tendo 
terminado em 2004 num impasse. 
Por isso, quando foram retomadas 
em 2010, muitos consideraram que 
estariam mais uma vez votadas ao 
fracasso. Eis o que não parece veri-
ficar-se. Com efeito as negociações 
progrediram muito rapidamente e em 
Abril passado as previsões eram as 
de que a dimensão técnica do pro-
grama ficasse acordada antes do 

A 

OOO   iiimmmpppaaaccctttooo   dddooo   AAAcccooorrrdddooo   
UUUnnniiiãããooo   EEEuuurrrooopppeeeiiiaaa---

MMMeeerrrcccooosssuuulll   nnnaaa   AAAgggrrriiicccuuullltttuuurrraaa   

“…cenários ou níveis de liberalização traçados a partir do anterior curso das negocia-
ções…revelam dados negativos para a agricultura europeia 
com particular destaque para a redução da produção, o abaixamento dos preços dos 
produtos e a diminuição do rendimento dos agricultores. Prevê-se que esta 
diminuição nos Açores seja agravada, situando-se entre os 
2,5% e os 3,5%.”  

O Impacto do acordo
União Europeia

Mercosul na Agricultura
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Verão e que o acordo político se 
concluísse em Outubro de 2011, 
para que pudesse ser formalmente 
assinado em Janeiro de 2012. 

Este calendário, entretanto, já não 
será cumprido devido ao facto da 
quarta ronda de negociações, que 
decorreu no Paraguai entre 2 e 6 de 
Maio, ter sido palco para a expres-
são de vários descontentamentos. A 
Argentina e o Brasil não estão de 
acordo com a oferta feita pela União 
Europeia ao nível dos produtos 
industrializados e a Argentina pre-
tende que os termos definitivos do 
acordo só sejam negociados após 
as suas eleições presidenciais, em 
Outubro próximo. Pelo seu lado, a 
França, que é tradicionalmente con-
tra todos os acordos bilaterais, e que 
também já vinha tentando travar 
este processo, colaborou com a 
Argentina, com o argumento comum 
de que ambos os países se prepa-
ram para eleições importantes, sen-
do as eleições presidenciais france-
sas em Abril de 
2011. Actual-
mente já não se 
esperam avan-
ços muito signi-
ficativos antes 
desta data. 
Ganhou-se 
assim algum 
tempo extra 
para procurar 
prevenir e/ou 
minimizar os 
impactos mais 
negativos sem 
que, todavia, a celebração deste 
acordo esteja verdadeiramente em 
causa. 
Parece-me muito difícil travar um 
acordo que, em termos gerais, se 
apresenta como francamente positi-
vo para a União Europeia, abrindo-
lhe um acesso fácil a mais 700 
milhões de consumidores, o que se 
deverá traduzir num aumento de 0,2 
do Produto Interno Bruto da União, 
com uma rentabilidade situada entre 
os 14 e os 21 biliões de euros – o 
que é do interesse não apenas de 
alguns poucos Estados-membros da 
União mas da sua maioria. O único 
sector europeu prejudicado será o 
da agricultura. A União Europeia 
trocará assim produtos industriais e 
serviços, cujas exportações tende-
rão a duplicar, pela abertura das 
suas fronteiras aos produtos agro-
pecuários do Mercosul, prevendo-se 
um decréscimo da produção euro-
peia entre 3 e 5 biliões de euros que 

a Comissão 
Europeia estima 
sejam largamen-
te compensados 
pelos ganhos 
nos outros sec-
tores. A Comis-
são Europeia perspectiva este acor-
do como um passo fundamental 
para um futuro mercado global. 
Perante este quadro bastante nega-
tivo para a agricultura europeia, 
quando a soberania alimentar da 
Europa deveria ser uma estratégia 
política do presente e do futuro, veri-
fica-se que o cenário se agrava para 
algumas regiões como os Açores. 
Com efeito, o estudo acerca do 
impacto do acordo entre a UE e o 
Mercosul na agricultura afirma que 
“a média geral do impacto disfarça 
efeitos muito mais pronunciados em 
sectores específicos da agricultura e 
tendem a concentrar-se em regiões 
vulneráveis, que têm uma forte 
especialização nas produções mais 

sensíveis.” Ora 
os Açores são 
uma região 
vulnerável que 
tem um forte 
sector produtivo 
sensível, o da 
carne, pelo que 
os efeitos pre-
judiciais do 
acordo ultra-
passarão a já 
negativa média 
europeia. A 

Comissão 
Europeia reconhece que as regiões 
mais prejudicadas são as que se 
especializaram na produção de car-
ne de bovino e hortícolas e frutíco-
las. Os sectores de produção fran-
gos, leite em pó e produtos lácteos 
serão igualmente dos mais afecta-
dos. 
A este propósito, lembremos apenas 
alguns números elucidativos com 
particular interesse para os Açores: 
16,8% dos bovinos existentes em 
Portugal estão nos Açores que pos-
sui apenas 2,5% do território nacio-
nal, representando a produção ani-
mal cerca de 86% do total da produ-
ção agrícola regional. Ora, quase 
80% da carne importada pela União 
Europeia vem do Mercosul, podendo 
este acordo aumentar em 70% a 
importação de carne de bovino sem 
qualquer imposto alfandegário. Em 
termos gerais, o deficit comercial 
agrícola da UE com o Mercosul 
duplicou na última década e, 

actualmente a 
União importa 
produtos agríco-
las procedentes 
do Mercosul no 
valor de 19.000 
milhões de euros 

contra os 1.000 milhões de exporta-
ção. Além disso, como é do conhe-
cimento comum, os custos de pro-
dução dos agricultores do Mercosul 
são bastante inferiores aos dos agri-
cultores europeus, devido às diferen-
tes regras e, sobretudo, diferente 
fiscalização das regras fitossanitá-
rias, agro-ambientais, de bem-estar 
animal, etc. a que uns e outros obe-
decem. 
Em síntese, assumindo que é alta-
mente provável que o acordo UE-
Mercosul se venha a efectivar e que, 
neste caso, e em qualquer situação, 
a agricultura seja fortemente prejudi-
cada, muito em particular os secto-
res sensíveis, como o da carne, e as 
regiões vulneráveis, como os Aço-
res, o fundamental é proceder, de 
imediato e com a máxima celeridade 
a estudos que, a partir dos prejuízos 
apontados pela Comissão Europeia, 
estabeleçam medidas de compen-
sação necessárias para a manuten-
ção e/ou reestruturação destes sec-
tores nas suas respectivas regiões 
tradicionais, particularmente as mais 
vulneráveis e com reduzida capaci-
dade de reconversão de sectores. 
Estas compensações deverão des-
dobrar-se em diferentes componen-
tes, desde as ajudas à produção a 
campanhas de promoção de ao con-
sumo regional, nacional e europeu, 
passando pela activação de outros 
mecanismos de mercado calculados 
como mais convenientes.  
Neste âmbito, considero ainda que o 
sector agrícola açoriano não pode 
adoptar uma atitude reactiva, vindo a 
avaliar e quase inevitavelmente a 
criticar as decisões que vierem a ser 
tomadas pela União Europeia ou a 
ausência das mesmas. A atitude terá 
de ser pró-activa, não apenas pro-
testando contra o acordo em curso, 
mas propondo medidas concretas 
que garantam a sustentabilidade da 
agricultura açoriana e o seu desen-
volvimento no futuro. O protesto, que 
tem sido feito, é importante para 
tentar influenciar os termos do acor-
do e ganhar capital político; o elen-
car de medidas concretas compen-
satórias, adequadas ao tecido agrí-
cola açoriano, tem de estar a ser 
feito. 

“O único sector euro-
peu prejudicado será 
o da agricultura.” 

“os custos de produção 
dos agricultores do Mer-
cosul são bastante inferio-
res aos dos agricultores 
europeus, devido às dife-
rentes regras e, sobretudo, 
diferente fiscalização das 
regras fitossanitárias, 
agro-ambientais, de bem-
estar animal, etc. a que 
uns e outros obedecem.” 

O Impacto do acordo
União Europeia

Mercosul na Agricultura



  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Exploração: Manuel Silva 
Sousa e Filhos 
Nome: Rui Miguel Aguiar Sousa 
Idade: 22 anos  
Área: 35ha 
Efectivo em produção: 36 vacas 
Localização: Água Retorta, Povoação  
 

ENTREVISTA 

__________________________ 

Situada num dos extremos da ilha 
de S. Miguel, Água Retorta é uma 
freguesia do concelho da Povoa-
ção, com cerca 15 km² e 500 habi-
tantes. 

É nesta freguesia que vive e traba-
lha o Rui Sousa, um jovem com 22 
anos. Possui uma exploração fami-
liar, conjuntamente com o pai e o 
irmão. Esta vida foi uma opção e 
um gosto pessoal que se orgulha 
de assumir, trabalha nas vacas, tal 
como o pai e o avô. Um dia o avô 
emigrou para a América e o pai 
teve de assumir a responsabilidade 
da lavadoura, já lá vão mais de 40 
anos, agora é a sua vez...  
____________________________ 
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Caracterização da Exploração 
Exploração: Manuel Silva Sousa e Filhos 
Nome: Rui Miguel Aguiar Sousa 
Irmão: Luís Manuel Aguiar Sousa 
Área: 35 hectares 
Trabalhadores: Rui e Luís a tempo inteiro e o Sr. Manuel a tempo parcial 
Parcelas de renda: 30 hectares (215 alq.) 
Parcelas próprias: 5 hectares (36 alq.) 
Efectivo: 94 animais 
Touros: 1 nas novilhas, mas também insemina as novilhas 
Vacas: 36 em produção, 42 no total 
Novilhas: 25, 7 das quais cheias 
Vitelas: 12 
Machos: 15 
Critério de selecção dos touros: Úberes, Pernas e Pés (os terrenos relativamente 
dispersos e acidentados, estão na base da sua escolha) 
Quota: 365.000 litros 
Fábrica: Bel (posto de leite) 
Máquina de ordenha: Móvel de 4 pontos 
Silagem de milho: 45 alqueires (6.27 ha) 
Silagem de erva: Preferencialmente em rolo  
Tractores: 2 

 
Rui, é difícil conseguir terras aqui em Água Retorta? 
Sim, a procura é muita. Principalmente terra boa, a de menor qualidade é mais fácil arranjar. 
 
Qual o balanço a nível do n.º de produtores? São mais os que entram ou os que saiem? 
Passámos por uma fase de abandono da actividade. Actualmente ainda há um ou outro que pretende abandonar, mas o n.º tem-
se mantido mais ou menos estabilizado. Os que estão mantêm-se, excepto os que se vão reformando. 

Ficam com os machos para engorda? 
Sim, também compramos alguns. 
 
Sempre o fizeram? 
Não, estamos a fazer engorda dos machos só há cerca de um ano. Acaba por ser mais uma fonte de rendimento, o preço da 
carne actualmente está razoável. Quem trata de 10 animais, trata de 15 e ao fim do ano dá mais qualquer coisa.  

A carne de vaca está também a preços bastante bons, têm aproveitado essa mais-valia para renovar o efectivo? 
Sim, abatemos algumas vacas mas tivemos também de adquirir novilhas fora da exploração e o preço delas subiu porque a 
procura também aumentou.   

Dada a conjuntura actual, com uma crise generalizada, subida nos custos de produção e diminuição de rendimento, 
qual é a perspectiva desta actividade? 
Para quem quer começar não há grandes condições. Mesmo numa situação como a que vivemos actualmente, ainda há muita 
concorrência. Temos muita gente que deveria abandonar a actividade, seria mais saudável para todos principalmente para os 
que querem seguir esta vida. Veremos as condições que o futuro dará, é uma actividade que nunca poderá morrer, haverá sem-
pre alguém a dar continuidade. É importante para a ilha e fundamental em qualquer parte do mundo.  
  
Pretendem efectuar algum projecto de investimento para a exploração? 
Sim, mas neste momento ainda não. Num futuro próximo. 
 
Tem condições para se fixarem? 
Ainda não. As maiores parcelas estão localizadas em zonas inclinadas e frias de inverno. Temos de optar por trazer as vacas no 
verão para as zonas mais altas e nos invernos vão para a zona mais baixa que é mais quente.   
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 Costuma frequentar acções de 
formação? 
Algumas. Não é muito fácil fre-
quentar as acções devido à nossa 
localização geográfica, estamos 
distantes das associações e 
outros centros de formação. É 
difícil executar as tarefas diárias e 
conjugá-las com acções de for-
mação. Mas é minha intenção 
frequentar mais formação, hoje 
em dia temos de acompanhar o 
desenvolvimento, senão, morre-
mos aqui parados. 
 
Em que fábrica entrega o leite? 
Inicialmente entregávamos leite 
na Unileite e na Bel, juntando a 
quota do meu pai com a do meu 
irmão, havia condições para a Bel 
fornecer um tanque de refrigera-
ção. Isto há quatro anos atrás, no 
entanto a electricidade só há um 
ano lá chegou e neste momento 

ainda não instalámos o tanque de refrigeração.  
   
Continua satisfeito? 
Sim, embora se possa verificar alguma pequena diferença entre o pagamen-
to das fábricas, e apesar de o leite não ser muito bem pago, uma coisa boa 
é que o pagamento no dia 15 nunca falha. 
  
O que seria para si um preço justo por um litro de leite? 
Pelo menos 0.35 a 0.40€, seria um preço justo.    
 
Quanto é que lhe custa produzir um litro de leite? 
Já fiz essas contas com ajuda de um técnico de rações, mas de momento 
não consigo precisar. Essa é uma das áreas que devíamos ter mais forma-
ção, vamos para o continente e não há uma exploração que não tenha os 
seus custos definidos. Cá não sei, talvez 95% não tenha os seus custos 
determinados. Podem dizer que os têm, mas a verdade é que não têm 
noção. 

As rações são um problema? 
Sim, deveriam ser muito mais baratas, a lavoura apesar de ter uma fábrica 
devia ter melhores preços, sempre abaixo da concorrência, deveria haver um 
maior diferencial e favorecimento dos associados. Não há favorecimento 
estando aos preços do mercado geral. Na venda de rolos deveria acontecer 
o mesmo, a AJAM devia vender os rolos abaixo do preço de mercado.    
 
Está satisfeito com assistência técnica da AJAM? 
No global sim, se não fosse boa não me tornaria sócio porque já o era da 
AASM. A disponibilidade e assistência veterinária são boas, incutiram deter-
minadas práticas regulares na exploração desde vacinações a desparasitações que me melhoraram em muito a fertilidade e a 
produção dos animais.   



 
O fornecimento de águas, electricidade e acessibilidades são bons? 
Alguns caminhos foram modernizados, outros estão a meio gás. 
 
Sendo Água Retorta uma freguesia periférica, o que é que dificulta mais a fixação de pessoas aqui? 
A falta de emprego. A maioria dos jovens trabalham na vila da Povoação, outros deslocam-se para o Nordeste. Mas também 
faltam outras atracções, cada vez mais as pessoas querem-se deslocar para as grandes cidades.       

A Agricultura pode ajudar á fixação de jovens na freguesia? 
Não. As condições gerais não o permitem, as terras boas não são muitas e estão ocupadas. Mas há outras dificuldades que 
também nos afectam, por exemplo os transportes, quando se fala com um fornecedor e se diz para onde é, eles cobram logo 
mais por isso. Um rolo de silagem que na zona de Ponta Delgada custa 50€, posto aqui custa mais 10 ou 20€ pelo transporte. 
As próprias terras produzem também menos.  

Com o efectivo que têm, é possível continuar manter uma remuneração aceitável para 3 pessoas? 
Por enquanto sim. Basicamente somos dois uma vez que o meu pai está quase na reforma. É preciso não cometer erros e man-
ter um bom controlo.  
 
O fim das quotas e a concorrência externa preocupam-no? 
Sim, não se pode fazer grandes investimentos porque o futuro é incerto. Se continuarmos a receber ajudas e se algumas não 
acabarem, tais como o prémio aos produtos lácteos, aí talvez compense investir.  

Se não fossem atribuídos grande parte dos subsídios, como é que seria a situação? 
A maioria das explorações não seria viável. 

Qual seria a solução? 
Se pagassem um preço mais aceitável pelo leite, os subsídios poderiam acabar já hoje. Com um leite dignamente pago, que 
cubra as despesas, não precisamos de subsídios.  

Um preço superior, não levaria à diminuição do seu consumo? 
O leite é um bem necessário, mas quem o transforma é que terá de ganhar menos. As indústrias têm efectuado tão grandes 
investimentos que dão que pensar de onde é que vem esse dinheiro.  

 
Carlos Oliveira  

08/05/2011 
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X Concurso Micaelense da Raça 
Holstein Frísia 
Decorreu no passado mês de Maio no Campo de Santana, a 10.º edição do concurso da raça Holstein Frísia promovido pela 
Associação Agrícola de S. Miguel.  

É com enorme satisfação que registamos a qualidade do evento e a participação cada vez mais activa da generalidade da 
população Micaelense, não se limitando a cativar apenas aqueles que directamente estão ligados ao sector.  

Apesar da fase conturbada na economia nacional e internacional que atravessamos, a presença de tantos e tão bons jovens 
agricultores, líderes de uma nova geração, é gratificante e encorajador 
para todos aqueles que acreditam nesta actividade. A excelência dos 
animais por eles apresentados, traduzem o patamar de perfeição e 
profissionalismo, sem duvida o melhor prémio de reconhecimento para 
suas actividades agrícolas e de liderança dentro do sector.  

Este tipo de eventos para além de permitir divulgar um sector que 
tantos sustenta, permite ainda um convívio, a partilha de ideias, de 
projectos e de conhecimento entre os participantes.  
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Manual de Classificação Morfológica
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